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 นางกมลชนก  ภาคภูมิ:   การพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือ
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การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ   1) ศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษา  
ขนัพืนฐานตามสภาพปัจจุบนั   2) พฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  และ  3) ประเมิน ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครู ใน
สถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบผสมผสาน  โดยมีทงัแบบ
วจิยัเชิงคุณภาพและแบบวจิยัเชิงปริมาณ   กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลโดยการ
สมัภาษณ์และตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 17 คน ซึงไดม้าจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  และ 
2) กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลโดยการตอบแบบประเมิน  ไดแ้ก่  ครูจาํนวน 552 คน จากกลุ่มตวัอยา่ง  70 โรงเรียน   ซึงไดม้า
จากการสุ่มประชากรแบบแบ่งประเภท    เครืองมือทีใช้ในการวจิยั  คือ  แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  และ
แบบสอบถามความคิดเห็นสองฉบบั โดยการใชเ้ทคนิควจิยั EDFR (Ethnographic Delphi Future Research)  และ
แบบประเมินสมรรถนะครู  การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติบรรยาย   ค่ามธัยฐาน   ค่าพิสยั ระหวา่งควอไทล ์  ค่าเฉลีย
เลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  การวเิคราะห์เนือหา  การวเิคราะห์ค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความ
ตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา  (PNI Modified)  และการวเิคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis)   

ผลการวจิยั พบวา่ 
1. การศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพปัจจุบนั  

ซึงกาํหนดโดยหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ พบวา่ ประกอบดว้ย 13 สมรรถนะ 64 ตวัชีวดั   
2. การพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่

ประชาคมอาเซียน   พบวา่  ประกอบดว้ย 30 สมรรถนะ 168 ตวัชีวดั   ไดแ้ก่  1) ดา้นความรู้ มี 9 สมรรถนะ 3 3 
ตวัชีวดั 2) ดา้นทกัษะ มี 17 สมรรถนะ 99 ตวัชีวดั  และ  3) ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล มี 4 สมรรถนะ 36 ตวัชีวดั 

3. การประเมิน ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา สมรรถนะครู เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน พบวา่ วเิคราะห์ค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น  (PNI Modified) ดา้นความรู้   ดา้นทกัษะ 
และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล  ได้เท่ากบั 0.48, 0.38 และ  0.18 ตามลาํดบั และเมือวเิคราะห์เมทริกซ์ พบวา่ 
สมรรถนะทีครูจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาเร่งด่วน ซึงพิจารณาจากสมรรถนะทีตาํกวา่เกณฑแ์ละตอ้งปรับปรุง มี 
10 สมรรถนะ ประกอบดว้ย ดา้นความรู้ 4 สมรรถนะ และดา้นทกัษะ 6 สมรรถนะ และสมรรถนะทีครูจาํเป็นตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาในลาํดบัรองลงมา  ซึงพิจารณาจากสมรรถนะทีตาํกวา่เกณฑแ์ต่ยงัไม่น่าห่วง มี 9 สมรรถนะ 
ประกอบดว้ยดา้นความรู้ 3 สมรรถนะ  ดา้นทกัษะ 4 สมรรถนะ และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล 2 สมรรถนะ 

ภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา            บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  
ลายมือชือนกัศึกษา..................................................................            ปีการศึกษา 2556  
ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1. .................................. 2. .................................. 3. ................................. 
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This research aimed to 1) study competency and competency model for teacher in basic education school at 

the present time  2) development of the essential competency model for teachers in basic education schools to prepare 

for ASEAN community and 3) evaluate needs of development of the essential competency model for teachers in basic 

education schools to prepare for ASEAN community. This research was conducted by applying mixed research 

Methodology by both qualitative research and quantitative research. The informants consisted of two groups which 

were  1) the group who were interviewed and filled in a questionnaire, including 17 experts by purposive selection 

and  2) the group who filled in a evaluation form, including 552 teachers from 70 sample schools by using stratified 

random sampling. The research instruments were an interview form of structure interview and two questionnaires 

by using EDFR technique (Ethnographic Delphi Future Research) and evaluation form of teacher competency.  The 

data were analyzed by statistics descriptive, median, interquartile range, mean, standard deviation, content analysis, 

modified priority needs index (PNI Modified) and matrix analysis.  

The results of this thesis were as follow: 

1. The study of competency and competency model for teachers in basic education schools in the present 

time which defined by educational agencies consisted of 13 competencies (64 indicators). 
2. The development of the essential competency model for teachers in basic education schools for prepare 

for ASEAN Community found that essential competency model for teachers consisted of 30 competencies (168 

indicators) which were 1) 9 competencies (33 indicators) of knowledge  2) 17 competencies (99 indicators) of skills and 

3) 4 competencies (36 indicators) of attributes. 

3.  The evaluation of need of development of the essential competency model for teachers in basic 

education schools to prepare for ASEAN community found that analyzing of modified priority needs index 

(PNI Modified) of knowledge, skill and attributes equal to 0.48, 0.38 and 0.18 respectively.  And by using matrix 

analysis found that have 10 competencies which need to be developed urgently that considered from competency 

which is lower than specified criterion and must be improved consisted of 4 competencies of knowledge; and 6 

competencies of skills.  And have 9 competencies which need to be developed in a lower priority that considered 

from competency which is lower than specified criterion but not very serious consisted of 3 competencies of 

knowledge; 4 competencies of skills; and 2 competencies of attributes. 
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กติติกรรมประกาศ 

วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เพราะผูว้จิยัไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจาก
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ  ซึงเป็นอาจารยที์ปรึกษาหลกั    และมี อาจารย ์ดร.ลุยง  
วรีะนาวนิ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม  เป็น อาจารยที์ปรึกษาร่วม  ทีได้
กรุณาใหค้าํปรึกษา  ติดตามงานและตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องของงานวทิยานิพนธ์  อีกทงัยงักรุณา
ใหค้วามช่วยเหลือและแนะนาํในสิงทีเป็นประโยชน์อยา่งยงิแก่ผูว้จิยัมาโดยตลอด  รวมทงัมี
อาจารยที์มีพระคุณอีกหลายท่าน ไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ดร.คณิต  เขียววชิยั  ซึงเป็น ประธาน
กรรมการสอบวทิยานิพนธ์   และ รองศาสตราจารย ์พ.ต.อ. ดร.นพรุจ  ศกัดิศิริ  ซึงเป็นกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุ ทีกรุณาใหค้าํปรึกษา  และแนะนาํในสิงทีเป็นประโยชน์อยา่งยงิแก่ผูว้จิยั  ส่งผลให้
วทิยานิพนธ์เล่มนีถูกตอ้งและสมบูรณ์ยงิขึน  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารย์
ทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.สุกญัญา  บูรณเดชาชยั  ผูช่้วยศาสตราจารย์  
ดร.กมลพร   สอนศรี  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.สมโภชน์  อเนกสุข   ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.พราม  
อินพรม  และผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.บุบผา  เมฆศรีทองคาํ  ทีกรุณาเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบและ
แกไ้ขเครืองมือในการวจิยั และใหค้าํแนะนาํในสิงทีเป็นประโยชน์อยา่งยงิแก่ผูว้จิยั  ส่งผลให้
เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัมีคุณภาพมากยงิขึน 

ขอกราบขอบพระคุณ    ศาสตราจารย ์ดร.ศิริชยั  กาญจนวาสี    ดร.กมล  รอดคลา้ย    
รองศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ   ดร. รังสรรค ์ อว้นวจิิตร   อาจารย ์ดร.ชลธิศ  ธีระฐิติ    
รองศาสตราจารย ์ดร.สุกญัญา  บูรณเดชาชยั   ดร.ประสิทธิ  เขียวศรี   ดร.สุปราณี  ไกรวตันุสรณ์   
อาจารย ์ดร.นภเรณู สัจจรักษ ์ธีระฐิติ   อาจารย ์ดร.สาํเริง  อ่อนสัมพนัธ์ุ   ดร.สุรียพ์ร  สุนทรศารทูล  
รองศาสตราจารย ์ดร.โสภนา  ศรีจาํปา  อาจารย ์ดร.สมพงศ ์ มาเบา้  อาจารย ์ดร.นนทร์  วรพาณิชช์  
ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.ศุภเจตน์  จนัทร์สาสน์    พระมหา ดร.ไกรวรรณ์  ชินทตฺติโย (ปุณขนัธ์)   
และ Dr. Imtiyaz Yusuf   ทีกรุณาเป็นผูเ้ชียวชาญใหข้อ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม  
อีกทงัใหค้าํแนะนาํในสิงทีเป็นประโยชน์อยา่งยงิแก่ผูว้จิยั  ส่งผลให้ งานวทิยานิพนธ์มีความ
สมบูรณ์ยงิขึน 

ขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหารโรงเรียน และครู ของโรงเรียนทีเป็นกลุ่มทดลองเครืองมือ
วจิยัและโรงเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซึงไดส้ละเวลาและใหค้วามร่วมมืออยา่งดียงิในการเก็บขอ้มูล
วจิยั ส่งผลใหผู้ว้จิยัดาํเนินการวจิยัจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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ขอกราบขอบพระคุณ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร ทีใหทุ้นอุดหนุนการทาํ

วทิยานิพนธ์ ในครังนี เป็นจาํนวนเงิน 10,000 บาท  ซึงเป็นเงินงบประมาณแผน่ดิน (หมวดเงิน
อุดหนุนทวัไป) ของบณัฑิตวทิยาลยั ประจาํปีงบประมาณ 2556 (ครังที 1) 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยข์องสาขาวชิา พฒันศึกษาทุกท่าน  ทีคอยติดตามการทาํ
วจิยั  ใหค้าํแนะนาํทีเป็นประโยชน์  และใหก้าํลงัใจมาโดยตลอด   

ขอกราบขอบพระคุณอยา่งลึกซึงต่อบิดาและมารดา ซึงเป็นแรงบนัดาลใจใหผู้ว้จิยัมี
ความตงัใจและมุ่งมนัในการศึกษาต่อในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตจนประสบความสาํเร็จ ลุล่วง
ดว้ยดียงิในครังนี  ขอขอบคุณญาติพีนอ้ง  เพือนเรียน และเพือนร่วมงานทุกคน ทีใหก้ารสนบัสนุน
และใหก้าํลงัใจ มาโดยตลอด   และขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อ นายภคัพงษ ์ ภาคภูมิ  ซึงเป็นหวัหนา้
ครอบครัวทีดี คอยใหค้วามช่วยเหลือดูแลบุตรสาวสองคนในช่วงทีผูว้จิยักาํลงัเรียนและกาํลงัทาํ
วทิยานิพนธ์อยู ่ เป็นการลดภาระหนา้ทีงานใหก้บัผูว้จิยัไดเ้ป็นอยา่งดียงิ  รวมทงัใหก้ารสนบัสนุน
และใหก้าํลงัใจตลอดช่วงระยะเวลาของการทาํวทิยานิพนธ์  ส่งผลใหง้านวทิยานิพนธ์ในครังนี
สาํเร็จลงไดร้วดเร็วขึน 

คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อนัเกิดจาก วทิยานิพนธ์ เล่มนี  ผูว้จิยัขอนอ้มบูชาแด่พระคุณ
ของบิดา มารดา ครูอาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่าน ทีไดใ้หก้ารอบรมสังสอน  ใหก้ารประสิทธิ
ประสาทวชิาความรู้  ใหค้าํปรึกษา  ใหค้าํแนะนาํ  และเป็นกาํลงัใจ ใหแ้ก่ผูว้จิยัอยา่งดียงิเสมอมา  

 

 


